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Editorial	
Maria Rita Guimarães 

Caro amigo e leitor do CIEN-Digital, 
 
Nossa alegria, sempre renovada no momento de entrega de novo 

número da publicação, ganha intensidade e entusiasmo com o convite 
que a Comissão de Coordenação e Orientação do CIEN-Brasil nos endere-
ça. Alegria dobrada para nós será atendê-lo, estando presente na Con-
versação que será realizada na III manhã de trabalhos do CIEN-Brasil. 

Vamos agendar: Hotel Pestana, Salvador, dia 25 de novembro de 
2012. Uma presença muito apreciada por todos já está confirmada: Eric 
Laurent. E uma novidade: Ana Lydia Santiago, cuja presença e trabalho 
junto ao CIEN são extremamente reconhecidos, fará um testemunho de 
seu passe como Analista da Escola – AE – com o título: “O CIEN no passe 
de cada um”. 

O tema? “Furando etiquetas - O traço da política do CIEN”. 
Jacques Alain-Miller já nos ensinou sobre a etiqueta1, para além do 

aspecto da convivência que mantemos com ela, quando, por exemplo, 
compramos algo. Agarrado ao produto, um papelzinho- ou uma superfí-
cie em que se pode inscrever - traz sua especificação, ou o quanto o 
mesmo nos custará. Sempre atualizada! O aspecto da etiqueta que se de-
satualizou um pouco- ou muito, conforme o ponto de vista- refere -se à 
etiqueta “social”, regras bem estabelecidas e estritas da convivência hu-
                                                                  
1 MILLER, Jacques-Alain. La experiência de lo real en la cura psicoanalítica. Buenos Aires: 
Paidós, 2003, p. 11. 

mana, sobretudo em ocasiões ditas protocolares. Embora as escolas de 
etiqueta social pareçam fora de moda, os cerimoniais cada vez mais ga-
nham expressão, garantindo o ideal do protocolo. Esses, sempre juntos, 
e, mais que nunca, dominantes e atuais. 

 
Patrícia Leite 

A etiqueta, tal como foi definida por Miller, designa a cada um seu 
lugar e, com isso, seu papel. Ao confrontá-la com a ética, Miller nos de-
monstra o parentesco existente entre os termos, na grafia francesa: éthi-
que – étiquette, para dizer que “a ética é a ausência de etiqueta”. A indi-
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cação do discurso como “máquina que designa lugares” leva-nos à con-
sideração de como o discurso que costumamos chamar discurso da ciên-
cia, produz, cada vez mais, nomeações via etiqueta, no intuito de produ-
zir respostas coletivas ao que lhe parece “fora do protocolo”, isso é, fora 
do Ideal, ideal de tudo saber sobre o indivíduo de dita categoria. 

 
Marina Moraes Correia Gondim 

O traço da política do CIEN, apontado no tema, permite-nos dizer 
que os participantes dos Laboratórios “furam” as etiquetas, no sentido 
em que podem reconhecer aquilo, ainda que não evidente, em cada su-
jeito, que pode desregular o conjunto categorizado e, ademais, sabem 
que ele é inassimilável ao simbólico. No entanto, se o discurso do mestre 
toma a desregulação como problema coletivo, a orientação da psicanáli-
se permite àqueles que participam do CIEN estabelecer uma dialética na 
etiqueta com a qual o sujeito foi feito membro de uma categoria- hipe-
rativo, por exemplo, e lhe oferecer outro recurso para dela se desembara-
çar. 

Os três relatos em LABOR(a)tórios, cujos títulos são: Princípios para 
uma inter-disciplinaridade em ato; Quando uma conversação dissolve a 
etiquetagem e A prática de conversação no CIEN: que experiência é esta? 
- testemunham essa política orientada pela psicanálise. 

Na rubrica HÌFEN, o ensinamento nos é trazido por Eric Laurent. Co-
mo a criança, objeto a vigiado de perto pelos Estados, sofre as políticas 
“delirantes”, sejam das sociedades liberais, sejam das sociedades autori-
tárias? 

CIEN-Digital ENTRE-VISTA Pedro Vieira Abramovay que ocupava até 
recentemente a função de Secretário Nacional de Justiça. A política bra-
sileira no tratamento da questão do uso e circulação de drogas é o tema. 

Em PONTO DE VISTA, o brilhante texto de Lucíola Macedo - A política 
da psicanálise na era do direito ao gozo em debate no Café Controverso - 
permite-nos acompanhar, o que foi o evento realizado pelo Espaço Tim 
UFMG do Conhecimento, no dia 31 de março de 2012, com a presença 
de Ana Lydia Bezerra Santiago (AMP/EBP/ Coordenadora do Núcleo In-
terdisciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação, UFMG) e José Fer-
reira Belisário Filho (Coordenador do Ambulatório de Déficit de Atenção 
e Hiperatividade, UFMG). 

CINECIEN e o Laboratório a-PALAVRAR: mais uma vez o Laboratório 
elege um filme dos Irmãos Dardenne. Dessa vez a escolha recaiu em O 
garoto da bicicleta, (2011) exibido em uma noite de maio, seguida de 
conversação entre os presentes. Os pontos sensíveis trazidos pelos Dar-
denne permitiram a fecunda Conversação e também foram objeto de a-
nálise de nosso colega francês, Sébastien Dauguet, publicado em Electro 
CIEN, Boletim do CIEN em língua francófona.Com a amável autorização e 
revisão do autor trazemos esse texto até você. 

Ficaremos alegres caso possa nos enviar suas críticas, sugestões, 
contribuições e textos. Aguardamos. 

Boa leitura! 
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Apresentação	

III	MANHÃ	DE	TRABALHOS	DO	CIEN	
BRASIL	
Local: Hotel Pestana - Salvador/BAHIA 

O entusiasmo que acompanha a enunciação de um saber inédito tem 
sido a marca da transmissão dos diversos laboratórios do CIEN no Brasil. 
Cada laboratório apresenta-o a partir de suas singularidades, inquieta-
ções e invenções que lhe são próprias em seu campo de pesquisa e inter-
venção. 

É com essa diversidade pulsante que temos feito das Manhas de tra-
balho do CIEN um momento vivo e especial, onde a troca de experiên-
cias, de formalização e orientação, instiga e sustenta o desejo de CIEN no 
Brasil. 

É com essa força que realizaremos a III manhã de trabalhos do 
CIEN-Brasil, em Salvador, no dia 25 de novembro de 2012, com a pre-
sença de Eric Laurent animando nossa conversa sobre a etiquetagem ge-
neralizada da criança em nossa época. Com o tema “Furando etiquetas - 
O traço da política do CIEN”, convidamos a todos vocês a participarem 
dessa grande conversação. 

Esse ano, a nossa Manhã de trabalho contará pela primeira vez com 
a transmissão vibrante do testemunho de um AE - Ana Lydia Santiago, 
que ao ser convidada, decididamente, nos enviou o título de seu relato 
para a ocasião: “O CIEN no passe de cada um”. Receberemos com entusi-
asmo, sua transmissão. 

 
Gregoire Alexandre 
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Paul Klee 

Aguardamos os trabalhos dos colegas que desejem transmitir a pes-
quisa dos laboratórios do CIEN, bem como relatos de experiências inter-
disciplinares diversas que abordem o tema de nossa conversação. Os tra-
balhos poderão ser individuais ou coletivos e serão recebidos pela Co-
missão de Orientação do CIEN-Brasil. Designaremos leitores para conver-
sarem com cada trabalho rumo à grande conversação que pretendemos 
realizar em Salvador, com a participação de todos. 

Aguardamos a sua contribuição! 
Oxalá! 

Ana Martha Maia, Fernanda Otoni e Siglia C. de Sá Leão 
Comissão de Coordenação e Orientação do CIEN-Brasil 

FURANDO	ETIQUETAS	–	O	TRAÇO	DA	
POLÍTICA	DO	CIEN	

“A criança hoje,é uma questão de poder e nós temos que dizer onde nós 
nos inscrevemos diante desse espetáculo” (MILLER, 2012) 

A ‘grande aliança’2 entre a administração pública, a ciência e o mer-
cado selou-se através da gestão bio-política das populações ancorada 
em significantes mestres fabricados em série. Desde então, a infância 
tem sido catalogada e as políticas universalizantes que lhe concernem 
têm sido pautadas a partir da lógica acéfala da avaliação baseada em e-
tiquetas. 

O termo ‘bio-política’ foi tecido por Foucault para designar a produ-
ção de seres vivos como uma questão de poder. Miller nos convida, nesta 

                                                                  
2 MILNER, J. C. Le grand secret de l’idéologie de l’évaluation. In: Le Nouvel Âne, n. 2, dec. 2003. 
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mesma linha, a falarmos de ‘epistemo-política’ quando se trata de desig-
nar a política dos saberes que visam especialmente a criança e que pro-
curam lhe conferir uma identidade ‘nacional’. 

 “A questão é saber, a respeito da criança, com quais significantes mes-
tres ela será marcada.”3 

Hiperativos, deprimidos, fóbicos, autistas, delinquentes, doentes 
mentais, dislexos, irrecuperáveis, psicopatas, etc. Rótulos são distribuídos 
em escala mundial a partir da avaliação comportamental baseada na 
mediatriz, configurando o momento atual quando grande parte das cri-
anças se encontra categorizadas a partir das etiquetagens e monitoradas 
segundo os manuais para controle social. 

Para esse tipo de política, crianças e adolescentes não falam, mas 
são falados em blocos. 

Significantes únicos encerram a pergunta sobre o que pode e ensina 
a criança de nossa época. O sujeito desaparece para elevar ao zênite a 
criança como objeto precioso. O traço da singularidade de cada criança e 
adolescente é apagado. 

O que esperar das crianças que imperativamente foram marcadas 
pelos rótulos das avaliações escolares e científicas? Pergunta crucial, a-
firma Eric Laurent, “pois as crianças são o futuro”. Submetidas a um no-
vo regime do saber e classificadas para o controle geral, cada vez mais 
precocemente, tais crianças são identificadas e treinadas com um méto-
do e uma disciplina de ferro, cuja resposta no momento atual, pode fa-
zer-se ler no desenvolvimento de isolamento social, síndromes e trans-
tornos ditos de atenção que fazem com que elas estejam agitadas em 
permanência.4 

                                                                  
3 MILLER, J-A. O saber e a criança. In: CIEN-Digital, n. 11, fev. 2012. 
4 LAURENT, E. O supereu sob medida. Agente, set. 2011. 

Num só golpe, a etiquetagem generalizada que orienta os diagnósti-
cos e prognósticos para implantação das políticas de controle das crian-
ças e jovens, também é responsável pelo apagamento da marca viva e 
singular com que cada sujeito apresenta suas respostas à infância que 
lhe concerne. 

 
William Kentridge 

Por outro lado, nos campos da educação, saúde e justiça tem sido 
comum encontrar profissionais embaraçados, inibidos e silenciados pelo 
furor institucional a exigir o cumprimento cego de procedimentos visan-
do contabilizar resultados consonantes com o projeto de gestão. Proto-
colos determinam como as intervenções das equipes devem acontecer, 
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engessando a prática através do molde ‘como o mestre mandar’. O saber 
fazer de cada um é apagado pelo dever fazer protocolar. 

Também aqui, a resposta viva dos profissionais tem sido maciçamen-
te obturada pela intromissão de significantes obscuros advindos do catá-
logo avaliativo e classificatório cujo forçamento busca homogeneizar a 
experiência inter-disciplinar ao modo dos enunciados disciplinares. 

As respostas singulares dos profissionais inventadas a partir de seu 
saber fazer são abortadas e sufocadas pelo saber maciço advindo de um 
pensamento único. 

O CIEN ao propor uma conversação inter-disciplinar tem como visa-
da produzir o arejamento dessa discussão e dar lugar aos furos que a 
linguagem faz no corpo, de tal sorte que seja possível aos profissionais, 
orientados quanto ao real pulsional em jogo, atravessar as etiquetas e 
alcançar o sujeito em sua singularidade e com suas respostas. O saber da 
criança é um saber autêntico em condições de ensinar mais além do sa-
ber científico e classificatório das etiquetagens à disposição no mercado 
atual, tal como nos ensinam os relatos dos AEs em seus testemunhos 
públicos. 

Os laboratórios do CIEN, em diversos estados do nosso país, têm se 
dedicado a conversações inter-disciplinares, buscando inserir uma poro-
sidade operante onde as etiquetas sufocam. É com essa força política 
que animaremos e conduziremos a III manhã de trabalho do CIEN-Brasil, 
quando iremos realizar uma grande conversação à altura de nossa época, 

interrogando os efeitos de uma política para a infância baseada em eti-
quetas. 

Com o tema “Furando etiquetas - O traço da política do CIEN”, 
convidamos a todos vocês a participarem dessa grande conversação. 

Fernanda Otoni de Barros-Brisset 
Coordenação CIEN-Brasil 

 
ENVIO DE TRABALHOS 

Escrevam a experiência de seu laboratório do CIEN ou a experiência 
inter-disciplinar que acontece em sua instituição e enviem-nos até o dia 
20 de setembro, para o e-mail <brasil.cien@gmail.com>. Cada comuni-
cação deve conter até 4000 caracteres, incluindo espaços e notas, na 
fonte Times New Roman, tamanho 12. 
INSCRIÇÕES 

As pré-inscrições para participar da III Manhã de Trabalho do CIEN-
Brasil podem ser feitas pelo email <brasil.cien@gmail.com>. O valor da 
inscrição é R$30,00. 

Aguardamos você! 
As vagas são limitadas. 
 
 



	

8 

Hífen	

GOZOS	BIOÉTICOS5	
Eric Laurent 

Como objeto a, a criança, além da particularidade do fracasso fami-
liar, junta-se como objeto produzido, ao estatuto da humanidade pós-
industrial que define o homem como máquina – esperança da época 
das neurociências. O homem é uma máquina que pode disfuncionar, 
que é preciso consertar enquanto ela estiver rentável, caso contrário, a 
gente pode dispensar (ou outros podem dispensar ou ainda ele pode se 
dispensar por si mesmo). A interdição do suicídio que a igreja mantém, 
não está mais na ordem do dia das sociedades laicas, e da eutanásia au-
toadministrada ao suicídio na praça pública, nossas sociedades teste-
munham isto. 

A criança como o mais precioso capital das famílias é vigiada de 
muito perto pelos Estados, preocupados com sua demografia. Nas soci-
edades liberais, a prevenção dos distúrbios da criança alimenta uma rai-
va de vigilância. As loucuras da “prevenção” da infância são os sintomas 
do esforço para controlar esse objeto passional, apaixonado e apaixo-
nante, este objeto a em risco, que transborda todos os quadros. A von-
tade de “tornar as escolas maternais obrigatórias para as crianças de 

                                                                  
5 Texto publicado em Lettre Mensuelle nº 302, p. 19-20, e gentilmente cedido pelo autor para 
publicação no CIEN Digital. 

três anos” de modo a poder melhor estar de olho nelas, é uma confis-
são. As missões de educação passam a segundo plano, é, antes de mais 
nada, uma questão de segurança nacional. 

 
Pierre Huyghe 
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Anna Maria Maiolino 

Nas sociedades totalitárias a criança é submetida a outras políticas 
delirantes cujos resultados podem ser observados depois. Por exemplo, a 
política da criança única na China onde atualmente 57% das crianças 
são homens – faltam mais de 600 000 mulheres, conforme o sex-ratio 
normal, que foram mortas por aborto ou infanticídio e que desaparecem 
das contas. É sabido mesmo que “no Hunan, crianças nascidas fora da 
quota eram confiscadas e revendidas por 3000 US$.”6 Este déficit pro-

                                                                  
6 Le Monde, 14 maio 2011. 

duz efeitos cruéis que vão da emigração para poder ter crianças até de-
pressões maiores nas mulheres privadas de criança. 

Em outros países autoritários, como na ditadura neofascista de 
Franco ou da Argentina, conseguimos descobrir os tráficos de crianças 
que continuaram para além das próprias ditaduras. A Espanha, depois 
de ter levantado a interdição sobre os lutos da guerra da Espanha, agora 
pode enfrentar o roubo dos bebês organizado em redes constituídas de-
pois da guerra civil. Na Argentina, primeiramente foram julgados os tor-
turadores e os seus mandantes. A questão foi resolvida pelo presidente 
Kirchner – paz para suas cinzas. Um processo foi aberto em março desse 
ano em Buenos Aires para julgar os que organizaram o roubo da identi-
dade de milhares de crianças das quais, no mínimo, quinhentas são per-
feitamente identificadas. Os delírios de Estado sobre a criança mostram 
como a demografia, mais do que uma ciência exata, é uma elucubração 
de saber sobre um objeto enlouquecedor. A criança objeto, a criança 
como objeto, enlouquece as normas, ela as reconstrói. Ela faz aparecer o 
caráter convencional das ficções. Vemos isso quando se tenta construir 
ficções parentais no confronto com a definição de família compatível 
com a homoparentariedade, os casamentos do mesmo sexo e outras 
configurações. A reconstrução do direito, que está ocorrendo, é muito 
interessante. Ela começou depois da lei de 2002, apresentada então por 
Ségolène Royal, ministra da família de Lionel Jospin, autorizando a divi-
são da autoridade parental entre o parente e um próximo digno de con-
fiança, se isto for necessário. O “próximo digno de confiança” podendo 
aí acolher todo X. Esta ferramenta jurídica muda profundamente a his-
toria da família. É uma mão na roda da nomeação parental apta a tam-
par os buracos da deflação familiar. 

A produção da criança cria outros embaraços imprevistos, por e-
xemplo, quando a extensão do domínio do contrato permite autorizar 
“mães de aluguel”. A gestação por outro (GPA) divide o discurso do 
mestre. No núcleo mesmo das diversas famílias políticas, as opiniões va-
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riam. A esquerda é dividida entre, de um lado os “a favor” levados por 
Elizabeth Badinter, a favor do reconhecimento e o grupo oposto levado 
por Sylviane Agacinski, em nome do reconhecimento de duas concep-
ções irreconciliáveis do feminismo, da maternidade e da procriação. Os 
ditos “racionalistas” do lado de Elizabeth Badinter militam pela dessa-
cralização do útero, da maternidade, da procriação. O outro lado “dife-
rencialista” (différentialiste) pensa que “o laço materno-fetal não é ne-
gociável”. A divisão pode passar no interior de cada um. René Frydman 
é, desde sempre, contra os defensores da legalização do GPA. Isso não o 
impede, em nome da extensão das possibilidades terapêuticas, de ser 
defensor da gravidez para curar uma outra criança de uma fratria. De 
fato, as técnicas da fecundação assistida permitem agora a produção de 
bebês chamados “medicamentos”, o que não era realizável a 10 anos7. 
Uma acalorada discussão entre René Frydman e Michel Onfray aconte-
ceu sobre esse ponto. O filósofo teria conseguido ter contra ele toda 
uma corrente da obstetrícia francesa. Ele parece recusar os efeitos de 
deslocamentos das linhas e dos limites das ficções jurídicas pelas técni-
cas biológicas. Não é possível os congelá-los em formas jurídicas imutá-
veis neossagradas em nome da salvaguarda dos fundamentos da civili-
zação. É uma via da museugrafia. 

Quais são o lugar e o papel de um psicanalista nessas modificações 
contínuas? Ele deve, em primeiro lugar, tomar a medida do enlouqueci-
mento produzido pela criança no cruzamento das leis bioéticas. O dese-
jo dos pais é tomado ele mesmo na evolução dessas leis que fixam re-
gras de produção da criança como objeto. O papel do psicanalista é, di-
ante desse enlouquecimento, poder fazer inconsistir a paixão que se lo-
caliza nesse objeto precioso, tanto para esses que não querem crianças 

                                                                  
7 Nau J.-Y. O filosofo que quer estripar o obstetra. 26 maio 2011. Disponível em: <slate.fr>. 

para ninguém quanto para aqueles que as querem para todos. É seu pa-
pel mostrar à opinião esclarecida e a cada sujeito a paixão universal que 
está em obra, atrás de diversas máscaras. Nesse campo novo que é cria-
do, as paixões entram em jogo e nós exploramos juntos, nele, os impas-
ses. O psicanalista não é aquele que sabe qual é a civilização ideal que é 
preciso produzir, mas aquele que pode dizer quando um impasse é en-
contrado: “olhe sua paixão que está em questão”. 

Tradução: Fernanda Otoni 
Revisão: Ana Martha Maia 

 
Kimiko Yoshida 
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Entre‐Vista	

 
Olaf Breuning 

CIEN-Digital: Qual a importância da descriminalização das drogas e qual 
a sua diferença em relação à legalização das mesmas? 

Pedro Abromovay: O ponto mais importante da descriminalização das 
drogas é que o direito penal e a saúde não conseguem andar 
juntos. Enquanto o usuário for considerado um criminoso, seu 
contato com o Estado será sempre, primeiro, com a Polícia. E aí a 
saúde e a assistência social não conseguem trabalhar. 
Em Portugal houve a descriminalização, combinada com um for-
te investimento em saúde. Eles mesmos afirmam que o investi-

mento só pôde ser feito porque não estavam mais tratando com 
criminosos. Essa mudança provocou uma melhora incrível no a-
tendimento de saúde, não provocou aumento do consumo (hou-
ve até diminuição entre os jovens) e possibilitou que a polícia 
deixasse de se preocupar com a ponta do mercado de drogas pa-
ra olhar para o topo. 
Esse debate ainda não é o da legalização. Estamos falando ape-
nas de buscar políticas mais eficientes para lidar com o proble-
ma. Aqui apenas se diz que o usuário não mais será tratado pela 
justiça criminal, ele será visto como um caso de saúde pública. 
Mas as drogas continuariam ilegais. 

CIEN-Digital: Uma de suas proposições, visando outra política no trata-
mento da questão do uso e circulação de drogas, aponta para a 
não punição para pequenos traficantes. Quais as contribuições 
dessa proposta? No que ela se sustenta e difere da liberação do 
tráfico? 

Pedro Abromovay: Eu nunca usei o termo “pequeno traficante” – apesar 
de a imprensa adorar essa classificação. Na verdade existe uma 
grande fronteira cinzenta entre o usuário e o traficante. Não é 
uma questão de tamanho. Mas uma questão de falta de defini-
ção. O usuário que vende droga para sustentar seu uso, é trafi-
cante? A mulher que tenta entrar com drogas no presídio para 
salvar vida do filho ameaçado de morte é traficante? Não é pos-
sível tratar os chefes das organizações criminosas com o mesmo 
rótulo dessas pessoas. Para as pessoas que não estão ligadas 
com o crime organizado, que nunca cometeram um crime vio-
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lento, a melhor saída é a pena alternativa. Hoje estamos encar-
cerando dezenas de milhares dessas pessoas e devolvendo-os 
para a sociedade com vínculos com o crime organizado e sem 
outras possibilidades de inserção na sociedade. 

CIEN-Digital: Deslocar o problema das drogas do campo da política pe-
nal para o campo das políticas públicas de saúde e da assistência 
social seria uma alternativa? 
Como cuidar para que as políticas de saúde e da assistência so-
cial também não respondam de modo disciplinar e segregativo, 
como no caso das internações compulsórias? 

Pedro Abromovay: Com certeza é uma alternativa. As políticas sociais e 
de saúde se propõem a enfrentar o problema. O direito penal a-
penas esconde o problema. Mas como eu disse acima, não tem 
como o direito penal e essas políticas caminharem juntos. En-
quanto o consumidor for criminalizado não haverá como não 
haver segregação nas políticas de drogas. 

CIEN-Digital: Como pensar estratégias políticas que alcancem e atinjam 
os campos de saber mais diversos – como a educação, a opinião 
pública, a saúde – sensibilizando-os para a formação e constru-
ção de uma prática e discurso que não estigmatizem e etique-
tem os usuários? 

Pedro Abromovay: O tema das drogas está completamente dominado 
pela lógica da guerra, da segurança pública, do medo. Isso afasta 
os discursos mais inteligentes e mais complexos vindo de outros 
campos. Até recentemente havia uma surdez impressionante no 
debate público com relação a tudo que fosse violência. Felizmen-
te o debate está começando a se abrir. Precisamos aproveitar es-
sa oportunidade para mostrar os caminhos alternativos e mais 
eficientes. 

CIEN-Digital: As escolas, atualmente, manifestam-se como reféns de 
toda brutalidade produzida em torno da questão da droga e, 
portanto, impedidas de cumprir seu papel histórico de transmis-
são de saber. As políticas oficiais se mostram sensíveis a essa 
questão? 

 
Francis Alys 

Pedro Abromovay: Com relação às escolas acho que há vários proble-
mas. O primeiro deles é que o tabu e os preconceitos ligados às 
drogas impedem que se crie uma discussão séria sobre o tema 
nesses espaços. Por exemplo, enquanto a única coisa que somos 
capazes de dizer aos nossos jovens sobre drogas for: “diga não 
às drogas”, nunca seremos ouvidos. Precisamos conseguir falar 
abertamente e de maneira realista sobre os perigos e sobre os 
prazeres das drogas, se isso não for feito a escola vai continuar 
de mãos atadas para enfrentar o tema. 
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LABOR(a)tórios	

PRINCÍPIOS	PARA	UMA	INTER‐
DISCIPLINARIDADE	EM	ATO	
Laboratório Trocando uma ideia 

Andréa M. C. Guerra 

A inter-disciplinaridade, historicamente, está associada em nosso 
campo à complexidade do fenômeno humano e ao desejo de absorvê-lo 
todo, sabê-lo todo. Porém, quando a psicanálise se faz parceira de outros 
saberes, ela parte da certeza dessa impossível apreensão toda. Muito an-
tes pelo contrário... Da falta ao furo, trata-se, para a psicanálise, sempre, 
da produção de um saber que jamais apreende a verdade toda, dada a 
impossibilidade estrutural de se fazê-lo. Assim, extraímos aqui, da prática 
com laboratórios do CIEN e apoiados na teoria lacaniana, alguns princí-
pios norteadores a uma operacionalização do que concebemos como in-
ter-disciplinaridade em ato. O hífen aqui constituindo, como propõe 
Judith Miller, o saber por ser constituído. Como assinalam Françoise La-
bridy e Martine Revel, no Électro-Cien 90 (2012), o hífen indica a não 
completude dos saberes constituídos e não uma acumulação, acolhe a 
particularidade do discurso analítico que se aloca no vazio entre os sabe-
res. Lá, onde não há laço, podemos nos aperceber do que busca vida e, 
por vezes, ocorre a invenção de novos saberes. Assim, tendo em vista a 

discussão do “inter”, partimos de quatro elementos da transmissão laca-
niana: (1) um da década de 50, o falo simbólico; (2) outro dos anos 60, o 
objeto a; (3) a lógica do não-todo da década de 70; e (4) ainda na década 
de 70, o furo pensado com o nó borromeu. E concluímos com relato de 
experiência de um laboratório. 

 
Maria Thereza Alves 
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Jacob Hashimoto 

(1) 
Na década de 50, Lacan pensa a estrutura da linguagem, ou o in-

consciente estruturado como linguagem, lidando exatamente com a 
permutação dos elementos na estrutura a partir de uma falta central 
que, articulada pelo Nome do Pai, permite o acionamento da língua. O 
resultado dessa operação metafórica é o Nome do Pai como referente 
para tratar a falta no Outro, significada pelo falo simbólico: “Nome do 
Pai (A/falo)” ou “S (I/s)” (LACAN, 1998, p. 563). Como no jogo do “resta 

um”, é preciso retirar uma peça para possam ser feitas as jogadas possí-
veis que, pouco a pouco, vão tornando outros lances impossíveis de se-
rem realizados. O falo simbólico, significante da falta, é o representante 
desse ponto faltoso. 

Dessa falta estrutural, que permite a permutação dos significantes e 
uma simbolização do real, extraímos o primeiro princípio: “já que todo e 
qualquer saber engendra a realidade ao fabricá-la com seus termos e 
conceitos, tentando dar conta do real sempre inapreensível, nenhum sa-
ber nunca recobrirá toda a realidade. Os elementos e conceitos de dife-
rentes disciplinas, tornam-se, assim, permutáveis, permeáveis, mas não 
equivalentes”. 

(2) 
Na medida em que essa falta se formaliza na década de 60 e ganha o 

nome de objeto a, ela ganha dupla função, de causa e de resto, exceden-
te irredutível à linguagem. Entre a bolsa e a vida, na metáfora da qual 
Lacan se vale para tratar da relação objeto-Outro na constituição do su-
jeito, este abre mão das duas. “A liberdade ou a vida! Se ele escolhe a li-
berdade, pronto, ele perde as duas imediatamente – se ele escolhe a vida, 
tem a vida amputada da liberdade” (LACAN, 1964, p. 201). Perde no nível 
do ser e no nível do Outro para aceder como sujeito. 

A alienação ao significante do Outro com o qual o sujeito se identifi-
ca, implica em seu desaparecimento como sujeito do inconsciente no 
campo do sentido e como sujeito desejante no campo do ser. Enquanto 
na separação, surgida do recobrimento dessas duas faltas, que compare-
ce na qualidade de objeto a, o sujeito encontra no intervalo significante 
uma via para retornar da alienação enquanto sujeito desejante (LACAN, 
1964/1998, p. 191-217). 

Dessa proposição, podemos pressupor que: “haverá sempre uma 
perda em jogo em toda produção de saber. Ao significar a experiência, 
ela está perdida porque predicada, classificada, nomeada, conceituada, 
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ou seja, há um impossível de apreender, resto e causa a partir do qual as 
ciências caminham. Nenhum saber fecha um ciclo, antes, o encontro en-
tre os diferentes saberes pode reabri-lo”. 

 

(3) 
Com a lógica do não-todo, Lacan destaca a impossibilidade da com-

plementaridade ou, em outros termos, a inexistência da relação sexual. A 
mulher encarna, em seu gozo não regido pelo falo, essa dimensão. “Por 
ser não-toda, ela [mulher] tem, em relação ao que designa de gozo a fun-
ção fálica, um gozo suplementar. [...] Eu disse suplementar. Se tivesse dito 
complementar, aonde é que estaríamos! Recairíamos no todo” (LACAN, 
1972-73, p. 99). A não relação sexual implica, então, uma infinitização 
que não se encerra em um conjunto fechado, mais que uma falta. 

Em “Televisão”, Lacan (1974) afirma que as mulheres não são loucas 
de todo. O termo “não-todo” implica que a função fálica não delimita o 
gozo da mulher. Há algo que se inscreve pelo falo e circunscreve o gozo 
em um campo fechado, mas há algo que escapa, um gozo suplementar, 
não circunscrito pelo falo, operando como um conjunto aberto ou infini-
to. 

 
Jaume Plensa 
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Carol Taylor 

Nesse sentido, na lógica do “não-todo”, o que está em questão não é 
a falta, a castração, mas um gozo não limitado pelo falo. Não se trata de 
uma completude, pois não há relação entre os sexos cujo falo não me-
deie, porém trata-se de um gozo infinito que não se deixa amarrar intei-
ramente. “Efetivamente, por um lado, a união de um aberto e de um fe-
chado não constitui geralmente um todo, um conjunto fechado; e, por 
outro lado, não há aqui simetria comparável à de dois conjuntos com-
plementares um ao outro” (DARMON, 1994, p. 204). As discordâncias en-
tre os campos têm, portanto, uma lógica suplementar e não complemen-
tar, tal qual Aquiles ao tentar alcançar a tartaruga. Trata-se de um limite 
real. 

Dessa premissa, podemos propor que: “nenhuma inter-
disciplinaridade vai conseguir operar através de saberes que se comple-
mentam, como se um saber encontrasse no outro a parte que lhe falta. 
Os saberes são suplementares e não complementares entre si. Não for-
marão um conjunto fechado ou um todo”. 

(4) 
O todo é exatamente a figura que o círculo, na Filosofia Clássica, re-

presenta. A psicanálise, por seu turno, opera com outras figuras geomé-
tricas que suplantam a geometria clássica, operando com topologia das 
superfícies e dos nós para pensar o sujeito desejante. Nessas figuras, a 
torção, o reviramento ou o furo implicam uma outra forma de abordar o 
falasser e o real. 

Assim, no nó borromeano, o valor do furo reinscreve de maneira iné-
dita a falta na estrutura. O objeto a comparece nessa topologia no cen-
tro do nó borromeano, cernido (ou currado) pelo atravessamento de um 
registro sobre o outro. Essa passagem desloca a falta para o furo que, 
transestrutural, implica o efeito do atravessamento de um registro no 
outro. 
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Quando se fala de falta, há a referência a lugares. A falta implica 

uma ausência que se inscreve num lugar. Pode-se faltar, mas há sempre 
termos que venham ali se substituir. Daí a falta ser coerente com a ideia 
de combinatória e de permutação, de linearidade, de cadeia de signifi-
cantes, de metáfora. 

O furo, ao contrário, comporta o desaparecimento da ordem dos lu-
gares, da ordem da combinatória, evidencia o suplemento inventado pelo 
sujeito para atar os três registros e compor a realidade, sempre psíquica. 
Como no nó borromeano, o furo é posição própria ao resto, ao que resta 
da forma como a amarração do nó pode se escrever. “É, porquanto, o sin-
thoma faz um falso-furo com o simbólico que há uma práxis qualquer” 
(LACAN, 1975-76/2005, p. 118). 

Assim, finalmente, diante dessa perspectiva lacaniana, entendemos 
“a inter-disciplinaridade como a incidência de uma disciplina sobre a ou-
tra a partir de um furo central no saber, sustentado pela não-relação se-
xual. Esse efeito de furo não impede, entretanto, que uma práxis se esta-
beleça, entre várias disciplinas. Contamos, nessa operação, com o fora do 
corpo que o falo permite organizar no fundamento do laço social e com 
o fora da linguagem que o real veicula como substrato sobre o qual a 
linguagem organizará um campo possível de produção de conhecimento 
entre os homens”. 

(5) 
Enfim, como operamos com essa inter-disciplinaridade em ato em 

nosso laboratório? 

 
Mary Reid Kelley 

Partimos do diálogo com o saber do poder público, com o saber uni-
versitário e, finalmente, com a arte e a cultura. Inicialmente fundamos o 
laboratório entre diferentes saberes: medicina, engenharia e sociologia, 
todos atravessados pela psicanálise. Mas não foi aí que recolhemos seu 
principal efeito. 
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Anda Klancic 

Depois, dispusemos a fala recolhida e registrada nas conversações 
com os jovens para diferentes disciplinas e saberes conversarem sobre 
esta. Nesse ponto, deparamo-nos mais com o império das certezas cien-
tíficas e ideológicas que com alguma espécie de inter disciplinaridade. 
Foi somente ao introduzir uma “interface” – a produção de uma revista 
de quadrinho – que pusemos a inter-disciplinaridade em ato, enquanto 
furo que permitiu o deslocamento do saber para uma posição de traba-
lho. O que aconteceu com a tomada da palavra pelos jovens, oficineiros e 
profissionais ali presentes a cada encontro foi sua realização, tal qual a-
cabamos de apresentar em seus princípios, pois uma “interface” não se 
contém no esquema das disciplinas. Ela supera a ideia de fronteira e a 
substitui pela de conexão. Como lembra Célio Garcia, em contrapartida à 
lógica binária, a tomada de palavra inaugura a lógica da ponderação. A 
extimidade instala-se como desdobramento ou consequência do espaço 
inter. 

Nessa proposta, os três campos, poder público, universidade e ar-
te/cultura, compuseram o que vou chamar de uma inter-
disciplinaridade em ato, no sentido de suportar o peso da experiência 
da castração no arranjo que torna possível o desejo nas mais diferentes 
invenções subjetivas, nossas e dos jovens. Em ato, pois presentifica, na 
cena do laboratório, esse furo central, sem o desejo de fazer com outras 
disciplinas um todo ou um complemento. 

Pensamos previamente a lógica dos encontros a partir da interface 
“quadrinho”, mas nos abrimos ao encontro com o imponderável, como, 
em especial, para um jovem envolvido com o tráfico que, após conhecer 
a universidade pública local em atividade do laboratório, nos fala que de-
seja estar ali e quer saber como se faz para chegar a isso. Recolhemos 
esse e outros “efeito sujeito” tal qual puderam tomar forma para cada 
um de seus participantes. E é preciso um psicanalista para escutar essas 
gambiarras, soluções híbridas ou intermediárias... sem o desejo de dese-
nhar uma boa forma! 
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QUANDO	UMA	CONVERSAÇÃO	DISSOLVE	A	
ETIQUETAGEM	
Laboratório Conversando com a Educação 

Anamaria Vasconcelos8 

O laboratório CIEN “Conversando com a educação”, tem como objeto 
de investigação a escolarização da criança e do adolescente autista ou 
psicótico. 

As conversações com professores, pedagogos, psicólogos e fonoau-
diólogos se estabelecem a partir de cada impasse encontrado pela escola, 
uma a uma, e com cada criança e adolescente, um a um. 

Vivemos, em nossa época, uma grande demanda de classificação. 
Quando falamos da criança e do adolescente isto se torna mais imperati-
vo visto que o cuidado destinado à criança é guiado, muitas vezes, pelo 
estatuto da normalidade. No campo do autismo e da psicose na infância 
isso é muito evidente. O real que essas crianças ou adolescentes presen-
tificam no seu modo de estar no mundo produz angústia no adulto que 
deles se ocupa. A classificação vem muitas vezes ancorar aqueles profis-
sionais nesse angustiante encontro com o real, com consequências ne-
fastas para as crianças e adolescentes, inclusive em sua escolarização. 

Verificamos em nossa experiência que os mais variados tipos clínicos 
estão sob a etiqueta do autismo, usada amplamente sem nenhuma pre-
cisão, trazendo consequências que podem ser observadas no espaço es-

                                                                  
8 Psicóloga, psicanalista, aderente a EBP - Pernambuco, supervisora CAPSi Cléa Lacet (PE), Es-
perança (PE), Camará-Mirim (PE), Capsinho (PB), Viva Gente (PB). 

colar terminando por estabelecer e reforçar uma prática educativa com-
portamental e consequentemente segregativa. 

 
Maria Martins 

A situação de Jorge é emblemática nessa questão. Adolescente psi-
cótico, estudante do ensino fundamental, inicia o ano letivo em uma no-
va escola, onde é considerado autista. Para que o adolescente encontras-
se acolhimento nessa escola pública, o analista que o acompanha assu-
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me junto ao adolescente e à própria escola o compromisso de criar um 
espaço para a conversação dos impasses que pudessem surgir, manten-
do-se assim disponível quando necessário. 

 
Sally Mann 

Já no primeiro mês de aula, ele é convocado pela direção da escola, 
pois esta se encontrava aflita com o comportamento do adolescente, que 
insultara a diretora, não obedecia e ameaçava matar alguém. 

Na escola, percebia-se que psicólogos e pedagogos estavam conven-
cidos de sua capacidade de machucar as pessoas e temiam a “agressivi-
dade” do “autista”, mesmo sem que nada tivesse acontecido concreta-
mente. 

Diante disso, reunimos-nos todos na sala de aula junto com o ado-
lescente e seus colegas para conversarmos um pouco. 

Imediatamente uma adolescente que estava bem à frente levanta a 
mão e pergunta: por que Jorge é tão agressivo? Retornamos a pergunta, 
vacilando a questão: vocês acham mesmo que Jorge é agressivo? 

A pergunta procurava fazer deslizar o significante agressividade no 
discurso dos alunos e da escola em relação ao adolescente. 

Muitos colegas se posicionaram reafirmando a ideia de que Jorge era 
agressivo, causando um grande barulho, quando todos falavam ao mes-
mo tempo, até que uma mão se levanta no fundo da sala. 

Nesse momento, um adolescente, também recém-chegado à escola, 
diz que não o acha agressivo, mas que, ele ressalta, algumas pessoas “ti-
ram onda dele” e outras o mandam fazer as coisas erradas; diz, ainda, 
que é muito difícil chegar em uma escola nova onde não se conhece 
ninguém. 

Silêncio na sala: surgem aqueles que não o viam como agressivo e 
chegam a nomear alunos de outras salas que entram na classe dele para 
“tirar onda”. A conversação caminha até eles falarem, não sem se surpre-
enderem, sobre em que Jorge era capaz e competente, chegando a ser o 
melhor da turma em inglês e matemática. 

Após este encontro, novo lugar é dado a Jorge, e a escola tem con-
seguido trabalhar com ele. 
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Como nos esclarece Ana Lydia Santiago sobre a conversação: “Esse 
dispositivo visa tocar o ponto de real do sujeito, indo além da ficção de 
cada um, buscando o sem sentido que provoca surpresas.”9 

Diante do imperativo do Outro social “classificar, etiquetar”, a insti-
tuição escolar transforma-se num Outro invasor e segregador. Muitas 
vezes os professores encontram-se excessivamente angustiados frente á 
presença maciça do real da criança autista ou psicótica e assim produ-
zem identificações segregativas e acabam impedidos de exercer uma e-
ducação acolhedora, estruturante e particular para o sujeito. 

A acolhida das crianças e adolescentes autistas ou psicóticas numa 
instituição escolar exige que o professor e todos que a compõem criem 
espaços para que o ideal de adaptação não usurpe a condição singular 
do sujeito. 

Dessa forma, podemos ver como a conversação é um instrumento 
que possibilitou a dissolução de uma identificação segregatória e petrifi-
cante, fazendo emergir outros elementos identificatórios que permitem 
uma circulação do sujeito no campo do Outro. 

Como nos ensina P. Lacadée (1999-2000) há um aspecto político da 
conversação, uma vez que funda “uma prática inédita da palavra”10, bus-
cando subverter o laço social daqueles que, de alguma maneira, as mar-
cas identificatórias marcaram e silenciaram. O que as conversações pro-
põem é “destravar as identificações”, isto é, um instrumento que permite 

                                                                  
9 MIRANDA, Margarete Parreira; VASCONCELOS, Renata Nunes; SANTIAGO, Ana Lydia Bezerra. 
Pesquisa. In: Psicanálise e Educação: a conversação como metodologia de pesquisa. In: Psica-
nálise, Educação e Transmissão, 6, 2006, São Paulo. Proceedings online. Acesso em: 02 maio 
2012. 
10 MIRANDA, Margarete Parreira; VASCONCELOS, Renata Nunes; SANTIAGO, Ana Lydia Bezerra. 
Pesquisa. In: Psicanálise e Educação: a conversação como metodologia de pesquisa. In: Psica-
nálise, Educação e Transmissão, 6, 2006, São Paulo. Proceedings online. Acesso em: 02 maio 
2012. 

fazer furos nas etiquetas, dissolvendo-se sua rigidez e permitindo ao su-
jeito ocupar outro lugar. 
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A	PRÁTICA	DA	CONVERSAÇÃO	NO	CIEN:	
QUE	EXPERIÊNCIA	É	ESTA?	
Laboratório: Sexualidade e seus vários nomes 

Renata Lucindo Mendonça 

O Laboratório vem, por meio deste texto, dizer “do seu percurso, de 
seus avanços, de seus acidentes e consequências”.11 E, a partir do trabalho 
realizado, se perguntar sobre a inter-disciplinaridade tal como proposta 
pelo CIEN. 

Essa orientação tem por fundamento o inter-disciplinar, numa grafia 
diferente, incluindo um hífen, inexistente em nosso idioma, para destacar 
o vazio entre os vários discursos, podendo fazer com que a palavra circu-
le sem a pretensão da complementariedade dos saberes ou a realização 
de um ideal. 

Na conversação, os parceiros das várias disciplinas, estão abertos, in-
teressados em escutar, deixando-se tocar e “ensinar pelas experiências e 
práticas de cada um.” 12 

Um impasse 
A conversação na escola constituiu-se a partir da demanda de um 

professor de Biologia, endereçada a uma unidade básica de saúde. Este 
se queixa à enfermeira o quanto estava difícil trabalhar com os adoles-
centes e crianças da escola: “a sexualidade nestes jovens apresentava-se 

                                                                  
11 MILLER, J. Porque um boletim eletrônico do CIEN no Brasil? CIEN-Digital 01, 
<www.institutopsicanalise-mg.com.br/psicanalise/Cien/.../CIEN-Digital>. 
12 Anuário 2009/2010 CIEN – <www.institutopsicanalise-mg.com.br/psicanalise/cien>. 

muito aflorada”, impedindo-o de ensinar. Assim, solicita ajuda através de 
intervenções e projetos que possam ensinar os alunos sobre a sexualida-
de. 

 
Mario Vale 

A equipe de enfermagem da Unidade, angustiada, não entendia por-
que este saber tão especializado não alcançava sua realização, pois sexu-
alidade não é matéria de biologia? Perguntavam. 

Por sua vez, a diretora da escola já havia adotado algumas medidas 
como o aumento da carga horária de biologia para a transmissão do 
conteúdo. No entanto, os professores e a diretora se queixavam do com-
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portamento agressivo, dos insultos e zombarias feitos pelos alunos com 
os temas sexuais, que, para eles, acabavam impedindo a transmissão da 
matéria exigida. 

 
Iris van Herpen 

O corpo docente constatava que havia uma agitação dos corpos e a-
firmava que os adolescentes e crianças eram “fora do padrão” e difíceis. 
Assim, ao iniciarmos a conversação, os professores atribuem a culpa às 
famílias, às músicas, à internet e ao mundo em que vivem. 

Podemos dizer que no mundo contemporâneo “deparamo-nos com 
crianças cujos corpos inquietos e agitados não encontram meios para 
temperar, frear, inibir e canalizar as pulsões, o que revelaria um limite do 
simbólico na regulação do gozo pulsional”.13 

Nas conversações, havia também uma queixa em relação à demanda 
do Estado de que eles conseguissem ensinar todo o conteúdo escolar, 
toda a matéria prevista no ano letivo. Ainda há, entre eles, uma expecta-
tiva de manter os alunos sob um ideal: “quietos, prestando atenção na 
aula, preocupados com o vestibular, interessados pela matéria”. Este ideal 
garantiria o bom andamento das aulas, ou seja, os professores poderiam 
cumprir com as exigências às quais se sentem submetidos. 

Os profissionais das várias disciplinas presentes na escola começam 
a conversar – enfermagem, biologia, psicologia, pedagogia, química, ma-
temática e história – e se deparam com um ponto que excede e que não 
encontra regulação. Podemos dizer que “as maneiras de ler essas mani-
festações pulsionais são várias e algumas delas evidenciam os impasses e 
dificuldades quando se quer controlar, prevenir, domesticar e nomear.”14 

Nesse momento, colocamos uma questão: “O que fazer com o que se 
tem aqui, já que não é possível alterar o mundo, a internet, as músicas 
etc.?” Essa pergunta faz com que haja um movimento diferente na con-
versação e eles passam a falar mais detalhadamente do dia a dia na es-
cola. 

                                                                  
13 MATTOS, C. P. Acolher, conversar, produzir novas estratégias, leituras e saídas a partir da 
inter-disciplinariedade do CIEN. Cien-Digital 10. 
14 Idem. 
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As saídas de cada professor para os impasses encontram lugar e se 
revelam para eles uma importante função da escola para estes jovens. 
Concluem esse encontro com o dizer de um dos professores: “a escola é 
o ponto de encontro, os jovens se arrumam para chegar aqui, a escola é 
uma referência”. 

Algumas saídas possíveis 
Em uma das conversações, uma professora relata que uma aluna a 

insultara e a conduta regular seria a expulsão ou suspensão da mesma. 
No entanto, ela decide outra saída e solicita a presença da mãe da aluna 
para uma reunião. 

A mãe chega à escola e pergunta: “o que as minhas putinhas fizeram 
agora?”; a professora transmite seu espanto na conversação, pois verifi-
cou através do dito da mãe que o insulto era uma forma de tratamento 
às meninas, expulsando-as do lugar de filha. 

A professora passa a dar outro lugar à menina, sua aluna, oferecen-
do a ela outros significantes, criando assim uma resposta diferente da 
expulsão ou da suspensão. 

Em outra conversação, que acontece na Manjedoura, uma mãe ado-
lescente diz que não quer morar com o pai da criança: “ele me magoou 
muito”. Em seguida, outra jovem que é gestante, intervém dizendo: “você 
ainda gosta dele”. E conta sua própria história: “Não dá para ser só mãe, é 
muito ruim!”, concluindo que é possível construir uma nova relação com 
o companheiro. 

A primeira adolescente vai considerar, no entanto, que em relação ao 
pai de sua filha, “é melhor ir pouco a pouco”. 

Solução que não corresponde às várias prescrições que ela havia re-
cebido: sua mãe que não quer que ela volte ele, e outros lhe dizem que o 
melhor é viver com ele. Ela nos diz que será uma construção. 

E as duas adolescentes concluem, nesse encontro, que é uma cons-
trução sem garantia. 

Conclusão 
A conversação, ao acolher e dar lugar ao saber das adolescentes, a-

pazigua a angústia e possibilita a cada uma encontrar saídas próprias, 
diferentes das prescritas por todos aqueles que possam ocupar um lugar 
de um Outro todo saber. 

Acolher e dar lugar ao saber daquela professora, na conversação, 
possibilitou a seus colegas verificarem que na escola, as várias manifes-
tações dos alunos são vistas pelos professores como um insulto direcio-
nado a eles, e que muitas vezes os alunos repetem o modo como são tra-
tados.Foi o que deu passagem a uma nova interpretação e um outro lu-
gar àquilo que escutavam. 

Seria esta a função da conversação: suportar, permitir as soluções, 
saídas que não são ideais e que podem ser construídas nesse espaço em 
que cada um toma a palavra? 

 
David T. Waller 
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A	POLÍTICA	DA	PSICANÁLISE	NA	ERA	DO	
DIREITO	AO	GOZO	EM	DEBATE	NO	CAFÉ	
CONTROVERSO15	

Lucíola Freitas de Macêdo 

I. A proposta: 
O Café Controverso, que teve por tema inaugural “Déficit de atenção, 

problema de saúde mental ou da escola?” acontece uma vez por mês, aos 
sábados, no Espaço Tim UFMG do Conhecimento16. Seu objetivo é favore-
cer o debate público, argumentado e esclarecido entre pesquisadores, ci-
dadãos, e/ou empreendedores que defendam pontos de vista diferentes, 
e algumas vezes opostos, em relação a um mesmo problema ou questão. 

Momento oportuno, consoante ao tema da XVII Jornada da Seção 
Minas da Escola Brasileira, em que a psicanálise é convocada a lançar 

                                                                  
15 Evento realizado pelo Espaço Tim UFMG do Conhecimento, no dia 31 de março de 2012, 
com a presença de Ana Lydia Bezerra Santiago (AMP/EBP/Coordenadora do Núcleo Inter-
disciplinar de Pesquisa em Psicanálise e Educação, UFMG) e José Ferreira Belisário Filho (Coor-
denador do Ambulatório de Déficit de Atenção e Hiperatividade, UFMG). Tema em debate: 
Déficit de atenção, problema de saúde mental ou da escola? Debate disponível na íntegra a-
través do link: <http://www.espacodoconhecimento.org.br/?cat=12&p=810>. 
16 Em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

sua palavra na arena pública, ao interrogar as políticas entorpecentes e 
segregativas que proliferam no campo social17. 

 
David Altmejd 

                                                                  
17 BARROS-BRISSET, F. O. @DDito - Boletim da XVII Jornada da EBP-MG - n. 01. Disponível 
em: <http://jornadaebpmg.blogspot.com.br/2012/03/ddito-boletim-da-xvii-jornada-da-ebp-
mg.html>. 
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Hirotoshi Ito 

II. Os argumentos: 
O primeiro a expor seus argumentos foi José Ferreira Belisário Filho 

(Médico, Coordenador do Ambulatório de Déficit de Atenção e Hiperati-
vidade/UFMG): 

José Belisário Filho inicia sua argumentação afirmando: “Sou médi-
co, adoro medicalizar”! Menciona a evolução da psicofarmacologia e su-
as consequências quanto ao tratamento do déficit de atenção, que para 

ele, diferente do autismo, é fácil de tratar, para então indagar – existe ou 
não a doença déficit de atenção? O déficit de atenção é fortemente ge-
nético. Não existe a doença, e sim o transtorno. Transtorno não é doença, 
é um funcionamento que gera sofrimento e estigma. Um jeito de funcio-
nar que é passível de tratamento com o uso de medicamento. Propõe en-
tão discutir com Ana Lydia Santiago sobre esse funcionamento, que de 
acordo com sua perspectiva, está calcado no funcionamento cerebral do 
“homem neuronal”, na constituição, amadurecimento e funcionamento 
corticais. 

Em seguida parece sustentar que o déficit de atenção seria menos 
um problema de saúde mental, que um problema das escolas, que muito 
comumente já encaminham as crianças agitadas, agressivas e as que não 
aprendem sob a chancela do diagnóstico de hiperatividade. O médico é 
quem deve diagnosticar, não as escolas. Então aponta uma série de su-
postos equívocos da escola, fontes de estigma e segregação, pautados 
em índices deduzidos do mapeamento cerebral: “temos que brigar com a 
escola”, pois ela não deve diagnosticar e nem “tirar o sangue das crian-
ças”. De nada adianta, segundo ele, estimular a escrita em letra cursiva 
antes dos oito anos de idade, momento apropriado, do ponto de vista da 
maturação cerebral, à aquisição da linguagem. As regras para o bem vi-
ver devem estar de acordo com o funcionamento do cérebro. A matura-
ção cerebral depende da genética, da atividade física e do sono. Deve-se 
dormir pelo menos nove horas para o cérebro amadurecer. 

Outro aspecto digno de nota foi sua denúncia indignada ao progra-
ma Ana Maria Braga, que ao convidar um médico crítico à medicalização 
das crianças com hiperatividade fez com que famílias inteiras consultan-
tes em seu ambulatório suspendessem a medicação das crianças. 

Tal situação, em que o poder da mídia leva o sujeito a atuar, tanto no 
recurso à medicação, quanto em sua suspensão, sem nenhum intervalo 
ou espaço para o pensamento dialético e muito menos para a implicação 
subjetiva, me remeteu a uma entrevista que li recentemente a propósito 
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do tema do último congresso da AMP “A ordem simbólica no século XXI”, 
em que Jorge Alemán associa a medicalização generalizada da vida ao 
que chama de infantilismo generalizado18. Com esse termo designa um 
modo de vida confinado ao próprio corpo e às opiniões veiculadas pela 
mídia e entre os dispositivos de controle através dos quais, literalmente, 
circula. 

Ana Lydia Santiago argumenta, subsidiada pelo trabalho com as 
crianças problema realizado no Núcleo Interdisciplinar de Pesquisa em 
Psicanálise e Educação, que atribuir o problema à escola é um ponto ver-
dadeiramente controverso. O problema existe e está dentro da sala de 
aula numa proporção aproximada de 10%, ou seja, uma a três crianças 
em um grupo de 30, que perturbam a sala de aula. Apresentam proble-
mas de aprendizagem e de comportamento, tais como a sexualidade e-
xacerbada, que muitas vezes se confunde com agitação. As estratégias e 
recursos utilizados pela escola são pouco eficazes, angustiando os pro-
fessores. Atualmente qualquer tipo de agitação é imediatamente associ-
ada à hiperatividade. As escolas encaminham as crianças ao médico, e 
caso não haja uma melhora no quadro de agitação e rendimento escolar, 
usualmente convidam o aluno a procurar outra escola, o que evidencia o 
modo como as práticas de segregação e exclusão atravessam o dia a dia 
da sala de aula nas escolas brasileiras. As crianças estão sendo medica-
das em massa, com a crença de que a medicação irá garantir o rendi-
mento adequado e a adaptação da criança à escola, o que induz ao uso 
indiscriminado de medicamento, sem divulgação dos seus efeitos colate-
rais, e mesmo prejudiciais, quando esta é mal administrada. A medicali-
zação inadequada desorganiza a criança, e seus efeitos são mais prejudi-

                                                                  
18 ALEMÁN, J. Uma das maneiras de subtrair-se à técnica é a política. Em: 
<http://www.revistaenie.clarin.com/ideas/Jorge-Aleman-politicas-en-
Lacan_0_689331306.html>. 

ciais do que a ausência de medicação. Jovens que tomam Ritalina pra 
fazer uma prova, juízes para ir a uma audiência, evidenciando o uso so-
cial e consensual da droga na contemporaneidade. A exigência competi-
tiva de produtividade e eficiência induzem o uso da medicação. 

 
Rosemarie Trockel 



Ponto	de	Vista	

28 

 
Tarsila do Amaral 

A agitação muitas vezes é uma resposta à angústia que não foi no-
meada, interpretada, e é isso que os psicanalistas fazem, e com isso tem-
se uma diminuição significativa da agitação. Como Lacan já havia expli-
citado, não há pílulas para curar isso. É preciso descobrir porque isso a-
contece e saber o que isso significa. Em psicanálise trata-se com a pala-

vra. Freud define a psicanálise como a assunção por parte do sujeito de 
sua própria história, na medida em que ela é constituída pela palavra en-
dereçada a um Outro. Não há outro remédio. A palavra é a grande força 
da psicanálise. Na experiência humana, é o mundo da palavra que cria o 
mundo das coisas. Sem a linguagem a humanidade não daria um passo 
adiante. 

O primeiro lugar social da criança é a família. As crianças entendem 
como funcionam os jogos eletrônicos, mas perguntamos se elas enten-
dem suas famílias. Antigamente a família tinha um padrão mais cons-
tante, previsível. Quando as crianças não entendem relações parentais, 
não entendem as relações entre as letras. Há o homem neuronal, mas 
também o homem “desbussolado”, perdido, que não sabe para onde vai. 
Só sabe que tem que ser bem sucedido, rico, e muitas vezes seu desejo 
vai para outro lado. Os jovens querem saber qual é a profissão que dá 
mais dinheiro. A pergunta não leva em conta o desejo, mas o imperativo 
de sucesso. 

O déficit de atenção foi, em seus primórdios, associado a uma dis-
função cerebral mínima (DCM). Ninguém queria ter essa doença. Essa hi-
pótese nunca foi comprovada, mas operou ao longo de muitos anos, e 
muitas crianças e jovens foram medicalizados, com Gardenal. Depois se 
descobriu que não havia lesão nenhuma. É isso que temos que evitar 
com a Ritalina e o Concerta. A hiperatividade e o déficit de atenção, an-
tes associados a um déficit, hoje são referidos um plus, um a mais, a uma 
superinteligência e à genialidade. Faz parte do marketing dos laborató-
rios para a venda dos medicamentos. 

Outro aspecto digno de nota é a não consideração do fator subjetivo. 
Ana Lydia comenta, por outro lado, sobre o trabalho realizado por psica-
nalistas em escolas da rede municipal de Belo Horizonte, cujos resultados 
estão publicados, em que uma intervenção pontual sobre os sintomas, 
por meio da palavra, produzem efeitos terapêuticos significativos. 
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III. O que público quer saber: 
Houve uma ampla participação do público, que sustentou mais de 

uma hora de debate. É possível extrair das perguntas algumas observa-
ções: parece haver um consenso, no que concerne ao público leigo, 
quanto à nomeação dos problemas escolares sob a égide do transtorno 
do déficit de atenção e hiperatividade, situado no hall das doenças e da 
medicalização como forma mais usual de tratamento. Há muitas dúvidas 
quanto aos benefícios dos medicamentos, assim como quanto aos seus 
efeitos colaterais, ainda que a dúvida não seja suficiente para frear seu 
uso. É a única possibilidade de tratamento? Reduzem a criatividade? Po-
dem causar danos e prejuízos? 

IV. A política da psicanálise na era do direito ao gozo: 
É notório que o principal ponto de controvérsia extraído dos argu-

mentos expostos girou torno da conceitualização do problema. A crença 
no determinismo biológico e no fator fortemente genético parecer ser o 
eixo sobre o qual os demais fatores em jogo irão se definir no que con-
cerne ao problema comumente designado como déficit de atenção e hi-
peratividade: o tratamento medicamentoso como vetor sobre o qual gira 
abordagem ao transtorno, as políticas de saúde, a abordagem da mídia, 
alianças com laboratórios farmacêuticos, em que o vazio deixado pelo 
discurso do mestre parece estar sendo cada vez mais ocupado, em con-
sonância com a lógica do consumo, por um verdadeiro empuxo ao diag-
nóstico e a medicalização. Estamos na era do todos adictos. O entendi-
mento e tratamento do sofrimento humano são pensados na cadeia do 
consumo, sob os auspícios da díade que norteia as relações sociais em 
seus diferentes âmbitos: consumidor-produto. 

De um lado, temos as identidades coletivas, homogeneizadoras, de 
outro, muito mais raras, as soluções singulares. A era do direito ao gozo 
parece favorecer os discursos identitários, às doenças da moda, que são 
alçadas ou rebaixadas conforme os interesses do mercado. Tal modelo 

parece proliferar não apenas os gadgets, como também os diagnósticos 
e os psicofármacos. Atualmente, nos Estados unidos, o boom da Síndro-
me de Asperger, daí o renovado interesse pelo autismo e pelo mercado 
que gira em torno de seu tratamento, do mesmo modo que há alguns 
anos havia o ‘todos hiperativos’, e logo em seguida, o ‘todos bipolares’. 
Consumir diagnósticos e medicamentos como modo sempre falho de 
tentar anestesiar a pulsão, sem implicação subjetiva ou ficcionalização, 
parece dar o tom dos tempos que correm. 

 
Mi Yuming 

Na esteira desse debate, cabe a pergunta sobre o que pode a psica-
nálise frente ao furor diagnóstico, que no fundo é também um furor i-
dentitário, tão próprio a esse início de século. Terreno fértil para as rei-
vindicações dos grupos identitários fundados na homogeneização de um 
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modo de gozo, por um lado, e ao apelo sedutor das falsas ciências e do 
mestre classificador por outro, que a exemplo do DSM-V, malgrado as 
denúncias de conflitos de interesses e de alianças nefastas com a indús-
tria farmacêutica, induzem a medicalização da vida e da infância, e favo-
recem a imperícia dos diagnósticos. 

 
Nenê Cavalcanti 

O canto das sereias que a lógica do consumo, maior aliada desta se-
gunda vertente faz ressoar, é o da promessa de que o mal estar, o que 
falha e não funciona conforme a regra tem seu lugar no corpo biológico, 
mais precisamente, no cérebro, podendo ser corrigido e/ou excluído pelo 

uso de medicamentos e outros artifícios das biotecnologias. Quanto a 
primeira vertente, se nutre do vazio deixado pelos ideais em tempos em 
que o Outro não existe19. Seus efeitos se mostram entre o empuxo à clas-
sificação como modo privilegiado de controle, e a busca de identidade e 
pertencimento, em que soluções e amarrações imaginárias subsidiadas 
pelo sentimento de pertencer a uma classe e de encontrar um lugar no 
Outro induzem de bom grado a uma servidão voluntária ao mestre avali-
ador e classificador. A diferença reivindicada no plano identitário produz 
uma inclusão na classe ao preço do apagamento da singularidade do 
modo de gozo. A consequência dessa combinatória na cena contempo-
rânea é a injunção de um simbólico enrijecido, calcificado pela pregnân-
cia imaginária, e desarticulado dos possíveis tangenciamentos e enlaça-
mentos ao real. 

Neste estado de coisas, pensar a psicanálise no contexto das políti-
cas orientando-se pela via da extimidade ganha sua pertinência. Acredito 
que a noção de extimidade tenha sido uma das interpretações de Lacan 
às políticas segregativas e discursos identitários que despontavam no 
horizonte do século XX. A perspectiva da extimidade remete ao estatuto 
do inconsciente, e responde em psicanálise ao princípio da não identida-
de de si consigo mesmo20, ou, dizendo de outro modo, ao encontro com 
o Outro que nos agita no seio de nossa identidade conosco mesmos. Em 
“A instância da letra no inconsciente” Lacan interroga: “qual é esse Outro 
com o qual estou mais ligado que comigo mesmo, posto que no seio 
mais assentido da minha identidade comigo mesmo, é ele quem me agi-
ta?”21. O paradoxo do Outro interior implica em uma fratura na noção de 
identidade pessoal. Nessa perspectiva, na medida em que é absoluta-
                                                                  
19 MILLER & LAURENT. Seminário de Orientação Lacaniana: O Outro que não existe e seus co-
mitês de ética, 1996-97. Inédito. 
20 MILLER. Extimidad. Buenos Aires: Paidós, 2010, p. 25-42. 
21 LACAN. A Instância da letra no inconsciente. In: Escritos. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, p. 528. 
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mente distinta da pura exterioridade, a extimidade designa um hiato, 
uma lacuna, no lugar em que se esperaria encontrar as vestes imaginá-
rias da identidade de si consigo mesmo, e em seu bojo a bela figura, a 
boa performance, o ótimo rendimento, a adaptação passiva ao meio. Pa-
ra Lacan, o inconsciente freudiano formalizou a incidência de uma estra-
nheza ineliminável na relação do sujeito com Outro, consigo mesmo, e 
com a linguagem. Esta é a raiz da noção de extimidade. 

 
Michael Hansmeyer 

Tudo o que se constitui e se constrói na civilização como superestru-
turas a fim de suturar o hiato indelével da identidade de si consigo 
mesmo, assim como a da alteridade do Outro, faz com que a tensão e a 
opressão, próprias ao ponto de extimidade, sejam sentidas como vindas 
unicamente do exterior, e deste modo, sejam consideradas passíveis de 

tratamento por meio de procedimentos e tecnologias, desde o medica-
mento, com suposto fim de suprimir ou temperar condutas, até modos 
mais agressivos, segregacionistas e homogeneizantes de correção e ex-
tirpação. 

Sendo assim, tanto as políticas que pautem suas ações privilegiando 
a via identitária, quanto aquelas que pretendam a correção das lacunas 
indeléveis que constituem o falasser sem levar em conta o princípio de 
extimidade, movidas pela impossível justiça distributiva dos gozos, esta-
rão em maior ou menor grau incorrendo na vitimização, e na consequen-
te fixação do sujeito no lugar da vítima. Por mais bem intencionadas que 
sejam, as políticas quem visam distribuir lugares e direitos pautadas em 
critérios raciais, acabam por legitimar um racismo às avessas, favorecen-
do a inclusão sob o signo da homogeneização, da segregação ou do apa-
gamento do sujeito. Aquelas que visam a domesticação do gozo por 
meio da ingestão de medicamentos como modo privilegiado de anestesi-
ar a pulsão, anestesiam também o desejo, a inventividade, a singularida-
de, e até mesmo, a própria vida. 

 
Ron Isaacs 
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O	GAROTO	DA	BICICLETA	DE	JEAN‐PIERRE	E	LUC	DARDENNE	(2011)	OU	A	INFÂNCIA	SEM	
FÔLEGO*	

Sébastien Dauguet 

Cyril tem doze anos. Ele foi colocado em um abrigo para crianças. 
Lutando com um Outro feroz que não lhe dava nenhum descanso, ele 
descobre o vazio no lugar do pai simbólico, que deveria encarnar para ele 
seu pai na realidade. 

O filme começa por uma cena em que Cyril tenta contactar, em vão, 
seu pai pelo telefone. Ele não compreende. Seu pai mudou-se sem aviso 
prévio. Cyril não pode aceitar esta hipótese. O vazio inconcebível, ao final 
da chamada telefônica: agora ele quer vê-lo para, talvez, crer nisso. 

Ele se aproveita do recreio na escola para correr em direção ao 
antigo endereço de seu pai. Esse último não poderia ter saído de casa 
sem lhe deixar a sua bicicleta. 

É ao inconcebível que Cyril é confrontado, ao inominável de um pai 
que não funciona como limite ao pior. À questão “Você está aí?” que ele 
coloca, como um grito, batendo à porta do apartamento, nada vem 
responder. 

Depois novamente, Cyril deve fugir do Outro que vem ao seu 
encontro, Outro que não compreende mais suas exigências e quer 
acalmá-lo. Perseguido por seus educadores, Cyril desemboca em um 

consultório médico e se agarra a uma mulher. Ele só se separa dela 
quando obtém a permissão de ver com seus próprios olhos o vazio do 
apartamento deixado por seu pai, o vazio no lugar do pai. Face ao vazio, 
o olhar se faz puro buraco (béance). Ele tenta se apegar a um detalhe, 
um pedaço de lembrança, mas ele não retém mais nada. Não há mais 
nada para reter. 

 
Christian Boltanski 
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Pascale Lander 

Todavia, desse cenário devastado vai surgir um ponto de apoio. A 
mulher à qual Cyril se agarrou, percebeu no esforço da criança um apelo 
em direção ao Outro, um apelo ainda desconhecido dele mesmo, um 
apelo em direção a um Outro pacificado, que não tentará enquadrá-lo 
como seus educadores. 

Ela interpretou o corpo-a-corpo como um verdadeiro encontro que 
poderia se tornar um apoio para o sujeito. Ela foi até ao abrigo onde Cyril 
morava com a bicicleta que seu pai revendera antes de mudar, e que ela 
comprou novamente. 

Cyril não demonstra ainda o seu reconhecimento. Ele tenta colocar 
palavras na lógica de seu pai: “Ele nunca faria isso”. Para ele, a bicicleta 
não foi comprada, mas roubada. 

Em seguida, como resposta ao perigo disso manter-se como 
impossibilidade de se dialetizar, Cyril demanda a essa mulher que entrou 
em sua vida, Samantha, a cabelereira, acolhê-lo no fim de semana na 
casa dela. Ela é tomada de surpresa, mas consente em fazer contato com 
os educadores. “Sim, vou fazê-lo”, ela diz, introduzindo pelas palavras os 
atos que podem, talvez, se substituirem à fuga do pai. O menino não 
está, ainda, apaziguado. Ele vai ao encontro de pessoas que poderiam ter 
conhecimento para onde seu pai foi. Ele monta em sua bicicleta como 
para obturar o buraco face ao qual ele foi deixado,como para dar um 
sentido à sua energia que ele não consegue regular.Nenhuma resposta 
vem fazer verdadeiramente um ponto de basta para ele, nem mesmo o 
anúncio na garagem que indica que seu pai vendeu mesmo sua bicicleta: 
é necessário, agora, contatar a pessoa que comprou o objeto. 

Samantha é paciente. Ela se deixa ser utilizada por Cyril pois sabe de 
um saber por ela mesma ignorado, que é por esse viés que ela terá êxito 
em temperar a violência do desejo de Cyril. Mais tarde, por exemplo, ela 
permite um encontro com o pai, não sem introduzir palavras que 
poderão velar a falha dele, se as expectativas de Cyril não são 
respeitadas. 
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A cena na qual Cyril conversa com seu pai, no restaurante de sua 
nova namorada, para a qual ele prepara a refeição, é pungente. Esse pai é 
a incarnação dos largados à própria sorte de uma civilização em falta de 
referências que reduz os seres ao nível de dejetos. Durante esta cena o 
pai só consegue fazer semblante de ser pai. Ele oferece uma bebida ou 
um saquinho de chips, ao invés de pronunciar palavras essenciais. Ele 
esquiva-se das demandas de seu filho. Contudo o filho busca uma 
identificação, percepetível quando ele pede para misturar os molhos à 
imagem de seu pai. Mas nada vem responder aí onde uma resposta é 
esperada. Será preciso mesmo a perseverença de Samantha para que 
esse pai termine por admitir ao filho que não quer mais contato com ele. 

Face à ausência do pai, resta somente a direção terrível de incarnar o 
objeto largado? O sujeito não tem outro recurso que se identificar ao 
dejeto que o pai não consegue tratar? 

Tal é a questão que se coloca na segunda parte do filme a partir do 
encontro de Cyril com um traficante, uma figura de pai falsificado que é 
como um remendo sobre uma câmara de ar furada. 

As soluções mais simples não são as melhores. Será preciso toda a 
força de Samantha para conduzir Cyril a ultrapassar sua atração pelo 
falso pai, versão do pior. 

Ela se deixará ceder por ele, no sentido metafórico como no sentido 
próprio, sem, no entanto, perder de vista o papel de adulto que ela deve 
sustentar. Posição de amor? Amor verdadeiro em todo caso, que deixa ao 
sujeito a escolha de seu percurso. 

Samantha diz não saber porque ela aceitou acolher Cyril no fim de 
semana. Suas razões estão para além das palavras, no espaço que se 
abriu para ela quando Cyril a apertou em seus braços. Rapidamente, ela 
soube descobrir que não se trata somente de resgatar a bicicleta do 
garoto para lhe devolver, mas de estar presente como um lugar de 
endereçamento ao qual ele pode voltar, quando é confrontado ao 
abismo que a bicicleta designa, na falta de poder preenchê-lo. Ela foi 

convocada pelo apelo da criança que lhe deu um papel de adulto. Pois, é 
com efeito pelo viés de seu olhar que Cyril poderá consentir em se 
tornar, se ele não pode ser o filho de um pai que assume seu papel, o 
“garoto da bicicleta”, aquele para quem a bicicleta faz papel de sinthome, 
lá onde o pai é carente. 

 
Ofra Amit 
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Flora Bowley 

O objeto pode, graças à atenção da cabelereira, tomar o lugar do 
traço identificatório faltante. É então, às fronteiras de uma exploração 
intuitiva dos limites e das referências de nosso tempo que nos 
introduziu, para além da fineza do quadro que ele nos oferece, o belo 
filme dos irmãos Dardenne. 

Tradução: Maria Aparecida Farage 
Revisão: Cristiana Pittella de Mattos 

*Publicado com a amável autorização do autor, a quem renovamos nossos 
agradecimentos. 
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